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Ρόδος, 28/04/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Να σταματήσει άμεσα το πυρηνικό πρόγραμμα ατο Μπέλενε
Στις 25 Απριλίου 2009, μόλις 1 ημέρα πριν τη συμπλήρωση 23 χρόνων από τη
μαύρη επέτειο της καταστροφής στο Τσερνόμπιλ, η περιοχή γύρω από τη θέση όπου
προβλέπεται να εγκατασταθεί ο πυρηνικός σταθμός στο Μπέλενε της Βουλγαρίας
συγκλονίστηκε από ένα σεισμό μεγέθους 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με το
Πρακτορείο Ειδήσεων της Σόφιας επικράτησε πανικός σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ
στις κοντινές πόλεις Σβιστόφ και Νικόπολ, οι κάτοικοι έμειναν έξω από τα σπίτια
τους για πάνω από μία ώρα. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν το ίδιο με το σεισμό του
1977 που είχε προκαλέσει το θάνατο 120 ανθρώπων και είχε καταστρέψει πάνω από
τα 2/3 των κτιρίων του Σβιστόφ.
Ο σεισμός αυτός είναι μιά ακόμη προειδοποίηση προς τη Βουλγαρική
Κυβέρνηση και όσους έχουν την ευθύνη χρηματοδότησης και κατασκευής του
σταθμού αυτού. Το εκπληκτικό είναι οτι 3 ημέρες πριν από το σεισμό (22-4-09) στη
Γ.Σ. των μετόχων της Γερμανικής Εταιρείας RWE που έχει αναλάβει τη
χρηματοδότηση του 49% του έργου και προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι
ανησυχίες των μετόχων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της RWE Γιούργκεν Γκρόσμαν
ανακοίνωσε για πρώτη φορά οτι η εταιρεία θα κάνει μελέτες για τη σεισμικότητα της
περιοχής.
«Μιά τέτοια ανακοίνωση είναι ομολογία της ανευθυνότητας με την οποία
προχωρά η υλοποίηση του σταθμού αυτού. Μελέτες για τη σεισμικότητα θα έπρεπε
να έχουν εκπονηθεί στην αρχή του προγράμματος και όχι τώρα που ο σχεδιασμός
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αδειοδοτήσεων»
σχολίασε ο Πρόεδρος του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου Θανάσης
Αναπολιτάνος.
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι οτι την ανησυχία τους δεν εκφράζουν μόνο
οικολογικές οργανώσεις. Όπως προκύπτει από ανακοίνωση του Γερμανικού
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Οργανισμού Urgewald, στη ΓΣ των μετόχων της RWE αρκετοί ήταν αυτοί που
επέκριναν τη χρηματοδότηση του προγράμματος στο Μπέλενε. Πιό χαρακτηριστική η
τοποθέτηση του εκπροσώπου του Union Investment Group που κατέχει 4,5
εκατομμύρια μετοχές της RWE

και μεταξύ άλλων είπε: «Η συμμετοχή στην

κατασκευή αυτού του σταθμού είναι ανεύθυνη πράξη. Είναι αδιανόητο να σχετίζεται
η Διοίκηση της RWE με αυτή την ωρολογιακή βόμβα».
Υπενθυμίζουμε οτι για το Μπέλενε, ο πρώην και για πολλά χρόνια Πρόεδρος της
Βουλγαρικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας Δρ Γκεόργκι Κατσίεφ, έδωσε
συνέντευξη στις Βρυξέλλες κάνοντας έκκληση στην Κομισιόν να μην εγκρίνει το
πρόγραμμα λόγω υψηλού ρίσκου, έκκληση που ωστόσο δεν εισακούστηκε.
Υπενθυμίζουμε ακόμα οτι πριν από 2 μήνες αποχώρησε από τη χρηματοδότηση του
προγράμματος στο Μπέλενε ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός SUEZ.
Μετά και αυτές τις εξελίξεις το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου:
1. Επισημαίνει οτι η Ελληνική Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ζητήσει, με
βάση την ισχύουσα Διεθνή Συνθήκη Espoo, την οποία έχουν προσυπογράψει
Ελλάδα και Βουλγαρία, όλα τα στοιχεία του Προγράμματος στο Μπέλενε και
να πράξει ό,τι ακριβώς προβλέπεται και επιβάλλεται από τη Συνθήκη αυτή.
2. Τονίζει την ανάγκη να απομακρυνθεί κάθε σκέψη εμπλοκής της ΔΕΗ ή άλλου
φορέα στη χρηματοδότηση του επικίνδυνου αυτού προγράμματος. Η δήλωση
του Υπουργού Ανάπτυξης την Πέμπτη 23-4-09 ότι το θέμα δεν έχει τεθεί
επίσημα από τη Βουλγαρία, αλλά και ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί εφόσον
προκύψει ζήτημα, είναι αποκαλυπτική.
3. Ζητά από την Ελληνική Κυβέρνηση να δεσμευτεί οτι δεν πρόκειται να
εισαγάγει ηλεκτρική ενέργεια που θα

παράγεται από πυρηνικούς

αντιδραστήρες και να πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες για την αποτροπή
εγκατάστασης νέων πυρηνικών σταθμών στην περιοχή.

